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2018 YILI BEYTÜŞŞEBAP (ŞIRNAK) 
YÜZEY ARAŞTIRMASI

Nilgün COŞKUN*
İsmail AYMAN 

Gulan AYAZ 
Rıfat KUVANÇ

 İbrahim Tayfur AŞKAR

G R
Yüzey ara t rmam z n çal ma sahas n , bat da, bat  ve güney etekleri 

Dicle Nehri ile çevrelenmi  Gabar Da  (Güçlükonak) ile do uda, Hakkâri 
Da lar  ile birle en Kato Da lar  (Beytü ebap) aras ndaki alan olu turmak-
tad r. Da l k rnak da denilebilecek bu bölge, kuzeyde Van Gölü Havzas  ile 
güneybat da Cizre-Silopi Ovalar  aras ndaki yüksek rak ml  ku a n büyük 
k sm n  kapsar (Harita: 1). Da l k rnak bölgesinin arkeolojik dokusunu ö -
renmek üzere 2017 y l ndan itibaren sistematik yüzey ara t rmalar  yürütül-
mektedir. 

2017 y l  çal malar nda, yüzey ara t rmas  alan m z n bat s nda, kayna-
n  Gabar Da ’ndan alan ve derin vadiler içinde akt ktan sonra güneyde 

Dicle Nehri ile birle en rmak vadileri ile bu vadilere bakan yüksek yamaçla-
r n bir bölümü incelenmi tir. Bu çal malar esnas nda di er pek çok unsur ile 
beraber dirhe türü yap lar belgelenmi tir. 

Dirheler, yar  i lenmi  ya da i lenmemi  ta lardan yap lm , üste do ru 
daralan, büyük boyutlu ve en az iki katl  kule benzeri yap lard r. Dirhelerin 
varl , daha önce Urartu kültürel s n rlar nda yap lan yüzey ara t rmalar n-

*  Dr. Ö r. Üyesi Nilgün CO KUN, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ar-
keoloji Bölümü, Alahan-Antakya, Hatay/TÜRK YE, nilguncoskun@yahoo.com 

 Ar . Gör. Dr. smail AYMAN, stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiça  
Tarihi Kürsüsü Fatih, stanbul/TÜRK YE, iayman1973@gmail.com

  Dr. Ö r. Üyesi Gulan AYAZ, Van Yüzüncü Y l Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Kampüs, Van/TÜRK YE, gulanayaz@gmail.com

 Dr. Ö r. Üyesi R fat KUVANÇ, I d r Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, I -
d r/TÜRK YE, rifatkuvanc@yahoo.com

 brahim Tayfur A KAR, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabi-
lim Dal , Alahan-Antakya, Hatay/TÜRK YE, e-posta: ibrahimtayfur.askar@gmail.com
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da belirlenmi tir1 ve dirhelerin Urartu ile ili ki maden ocaklar , baraj, kale, 
geçit ve yollar  gözetleyen ön karakollar olduklar  önerilmi tir.2 

rnak li merkez ilçe, Güçlükonak, Uludere ve Beytü ebap lçeleri Yüzey 
Ara t rmas  2018 y l  sezonu, çal ma alan m z n en do usunda bulunan Bey-
tü ebap lçesi’nde yürütülmü tür ve dirhe türü yap lar adeta tek tip mimari 
biçim olarak kar m za ç km t r. 2018 y l nda 5 ayr  rota üzerinde, 42 adet 
dirhe, 3 adet tek dönemlik yerle im, 4 adet mezar ve 2 adet de ta  i li i tespit 
edilmi tir (Harita 2).

Beytü ebap bölgesi, co rafik olarak Hakkâri ile bütünlük gösterir. Yük-
sek rak ml  alanda, do u-bat  eksenli uzanan yüksek da  kütleleri vard r. Bu 
da lardan kaynaklanan nehirlerin derin vadileri, kuzey-güney geçitleri olu -
turmu tur. Beytü ebap dirheleri de t pk  Gabar Da  örnekleri gibi, bir rota 
üzerinde ve birbirlerini görecek ekilde konumland r lm t r. Sadece Hargur-
ya dirheleri bir yap  grubu eklinde yerle tirilmi tir ve yerle im/mahalle gö-
rünümündedir. 

 
MEZRA, ÇI LICA VE S NEKL  MEYDAN
Beytü ebap’ n kuzeyinde, Mezra Köyü yolu ve köyün içinde yedi dirhe 

ile iki yerle im, Ç l ca Köyü yolunda ve içinde üç dirhe, Sinekli Meydan’da 
üç dirhe ile bir ta  oca  tespit edilmi tir. 

Mezra Dirhe 1 (M50d2.4): Beytü ebap’ n 9 km kuzeyindeki Mezra Kö-
yü’nün içindedir. Kuzey-güney: 12.40 x13.10 m ile do u-bat : 7.40 x 8.50 m 
ölçülerinde dikdörtgene yak n planl d r. 

Mezra Dirhe 2 (M50d2.5): M50d2.4 kodlu dirhenin 300 m kuzeybat s nda-
d r. Hemen do usunda günümüz evleri vard r. Kuzey-güney: 10.50 x 11 m 
ile do u-bat : 9.80 x 9.20 m ölçülerinde dikdörtgene yak n planl d r (Resim 1). 

Mezra Dirhe 3 (M50d2.6): M50d2.5 kodlu dirhenin 100 m güneybat s nda-
d r. Kuzey-güney: 7.20 x 6.80 m ile do u-bat : 7.60 x 7.70 m ölçülerinde kareye 
yak n planl d r. Topografyaya uygun olarak e imli yap lm t r (Resim 1).

1 Özdo an, M, ‘Van-Hakkâri Bölgesi Yüzey Ara t rmas ’ Türkiye Arkeolojisi ve stanbul Üniversitesi 
(1932-1999), (O. Belli, Ed.), Ankara, 2000: 299.

2 Belli, O, “Nairi-Hubu kia Ülkesi Ara t rmalar ”, Ara t rma Sonuçlar  Toplant s  I:31-39, Ankara, 
1984: 39; Belli, O. ‘Ruinen monumentaler Bauten südlich des Van-Sees in Ostanatolien. Festschrift 
für Peter Neve’ Istanbuler Mi  eilungen 1993: 43; Belli, O. “Van Gölü’nün Güneyinde “Dev Evleri’nin 
Ara t r lmas ”, Türkiye Arkeolojisi ve stanbul Üniversitesi (1932-1999), (O. Belli, Ed.), Ankara, 2000: 
385; Belli, O. ‘Van Gölü’nün Güneyi ile Hakkâri Bölgesi’nde Bulunan An tsal Mimarl k An tlar : 
Dev Evleri’ III. Uluslararas  Van Gölü Havzas  Sempozyumu, (O. Belli, Ed.), Ankara, 2008: 71-82.
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Ava orki Tepesi (M50d2.8): Ava orki Deresi’nin do usunda, M50d2.5 kod-
lu dirhenin 300 m kuzeydo usundad r. Yüksek ve do al bir tepe üzerinde tek 
dönemlik yerle im vard r. 

Girke Aco Tepesi (M50d2.7): M50d2.6 kodlu dirhenin 100 m güneyinde, Ava 
orki Tepesi’nin 500 m güneybat s nda yer al r. Yüksek do al bir tepe üze-

rinde tek dönemlik yerle im bulunur, tepenin üzerinde bir korucu bar na  
vard r (Resim: 1). 

Mezra Yolu Dirheler (M50d2.3): Mezra Köyü’nün güneyinde, Gökçe Dere-
si’nin hemen bat s ndad r, M50d2.4 kodlu dirhenin 1.5 km güneybat s nda-
d r. ki dirhe yan yana in a edilmi tir. lk dirhenin güneybat  duvar  ortak 
kullan lm t r. Her ikisi de topografyaya uygun olarak güneydo uya do ru 
e imli yap lm t r. kinci dirhe büyük ölçüde tahrip olmu tur. lki kuzey-gü-
ney: 9.80 x 11.20 m ile do u-bat  8.30 9.10 ölçülerindedir. D tan kö eli olan 
bat  duvar içten yuvarlat lm t r. 1 no’lu dirheye yap k in a edilmi  2 no’lu 
dirhede; do u duvar: 5.90 m güney duvar: 10.20 m ve bat  duvar 6 m ölçüle-
rindedir (Resim: 1).

Ta k ran Dirhe (M50d2.2): Mezra Köyü’ne ba l  Ta k ran Mezras ’nda ve 
M50d2.3 kodlu dirhelerin 1.2 km güneybat s ndad r. Gökçe Deresi’nin bat s n-
dad r. Yol ve in aat çal malar  s ras nda neredeyse tamamen tahrip edilmi . 

Sergivande Dirhe (M50d3.4): Mezra Köyü’ne ba l  Sergivande Mezras ’nda, 
M50d2.2 kodlu dirhelerin 1.2 km güneybat s ndad r. Gökçe Deresi’nin bat s  
k y s ndad r. Hali haz rda ya anmakta olan bir evin temelinde dirhenin du-
varlar  kullan lm t r. Kuzey duvar: 8.90 m, do u duvar: 10 m ölçülerindedir. 
Duvar kal nl  1.80 m dir. 

Ç l ca Yolu Dirhe (M50d3.2): Ç l ca Köyü’nün 500 m güneydo usunda, 
Ç l  ve Gökçe Dereleri’nin birle ti i alan n 100 m do usundad r. M50d3.4 
kodlu dirhenin 1.7 km güneyindedir. Bat  duvar  iyi korunmu  olup güney 
duvar na yak n dönemde eklentiler yap larak yeni yap  in a edilmi tir. Bat  
duvar: 8.10 m, kuzey duvar: 10.90 m uzunlu undad r (Resim 1).

Ç l ca Dirhe 1 (M50d3.3): Ç l ca Köyü’nün içinde, M50d3.2 kodlu dirhe-
nin 750 m kuzeybat s ndad r. Neredeyse tamamen y k lm t r, kuzey duvar: 
6.20 m olup topografyaya uygun olarak güneye do ru e imle yap lm t r 
(Resim: 1).

Ç l ca Dirhe 2 (M50d2.1): M50d3.3 kodlu dirhenin 100 m do usunda yer 
al r. Kuzey-güney: 7.60 x 9.70 m, do u-bat : 10.50 x 7.10 m ölçülerinde dört-
gen planl d r. Duvar kal nl  ise 2 m dir (Resim: 1).
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Sinekli Meydan Dirhe 1 ve 2 (M50d3.5): Beytü ebap lçe Merkezi’nin yak-
la k 2.6 km kuzeybat s nda, Gökçe Deresi’nin do usundad r. Yan yana ko-
numland r lm  iki dirhe de kuzey-güney do rultuludur. lk dirhenin 2.80 m 
do usunda ikinci bir dirhe vard r. Her ikisi de topografyaya uyumlu olarak 
bat ya do ru e imli yap lm t r. 1 no’lu dirhe, kuzey-güney: 11.10 x11.80 m, 
do u-bat : 8.20 x10.20 m ölçülerinde dörtgen planl d r. Duvar kal nl  1.70-
1.80 m’ dir. 2 no’lu dirhe kuzey-güney: 6.70 x 7.60 m, do u-bat : 9.70 x 11.40 
m ölçülerindedir. Duvar kal nl  1.60 m’ dir (Resim: 2).

Sinekli Meydan Dirhe 3 (M50d3.6): M50d3.5 kodlu dirhelerin de 200 m ku-
zeyindedir. Kuzey-güney:10.90 x 12.10 m, do u-bat : 11 x 11.80 m ölçülerinde 
dörtgen planl d r (Resim: 2). 

Sinekli Meydan Ta  li i (M50d3.7): Sinekli Meydan dirhelerinin 400-450 m 
do usundad r. Yakla k 100 m çap nda bir alanda iri ta  bloklar üzerinde kes-
me izleri tespit edilmi tir. Olas l kla Sinekli Meydan ve belki de Navdirhan 
dirhelerinin ta lar  buradan ta nm t r (Resim: 2).

NAVD RHAN VE CEV Z A ACI
Beytü ebap’ n kuzeybat s nda Navdirhan Mevkii’nde dört dirhe ile dir-

helere çok yak n konumda bir yerle im tespit edilmi tir. Ayn  rota üzerinde 
Çay Deresi Vadisi’nde, Ceviza ac  Köyü’nde de üç adet dirhe tespit edil-
mi tir. 

Navdirhan Dirhe 1 (M50d3.1): Beytü ebap lçe Merkezi’nin yakla k 3 km 
kuzeybat s nda, Il cak Köyü’nün 1 km kadar kuzeybat s ndad r. Il cak-Ce-
viz A ac  Köy yolunun 100 m güneyindedir. Kuzey-güney: 13.60 x 12.70 m, 
do u-bat : 10.50 x 10.70 m ölçülerinde dikdörtgene yak n planl d r. Baz  ta  
bloklarda kaba i çilik izleri vard r (Resim: 3). 

Navdirhan Dirhe 2 (M50d4.1): M50d3.1 kodlu dirhenin 250 m kuzeybat s n-
da yer al r. Kuzey-güney: 18.20 x 11.50 m, do u-bat : 14 x 11.20 m ölçülerinde 
dörtgen planl d r (Resim: 3). 

Navdirhan Dirhe 3 (M50d4.2): M50d4.1 kodlu dirhenin 100 m kuzeyinde 
yer al r. Kuzey-güney: 12.30 x 12.30 m, do u-bat : 11.60 x 14.30 m ölçülerinde 
dörtgen planl d r (Resim: 3). 

Navdirhan Dirhe 4 (M50d4.3): M50d4.2 kodlu dirhenin 300 m bat s nda yer 
al r. Hemen do usunda yapay bir gölet bulunmaktad r. Kuzey-güney:16.40 x 
15.70 m, do u-bat : 10.30 x 10 m ölçülerinde dörtgen planl d r. 4 duvarda içeri 
do ru y k lm  olup alttaki birkaç s ralar  korunmu tur. Dirheyi do u-bat  
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yönde ikiye ay ran 7.80 m uzunlu unda, iki s ra ta  dizisi sa lam kalm , 
kal nl  2 m’yi bulan bir iç duvar vard r (Resim: 3). 

simsiz Tepe (Gri Kora Silif) (M50d4.4): M50d4.2 kodlu dirhenin 100 m ku-
zeybat s nda yer al r. M50d4.3 kodlu dirhenin hemen do usundaki gölete 
de 200 m uzakl ktad r. Hali haz rda üzerinde askeri mevzi vard r, mevzinin 
yap m  s ras nda i  makineleri ile tahrip edilmi tir. Navdirhan Bölgesi’nde 
tespit edilen 4 dirheyi de kolayl kla görebilecek ekilde konumland r lm t r 
(Resim: 3). 

Ceviz A ac  Yolu Dirhe (M50d4.5): Beytü ebap lçe Merkezi’nin yakla k 6.5 
km kuzeybat s nda, Kato Da ’n n do u eteklerinde, Ceviz A ac  Köyü’nün 
600 m güneydo usunda, yolun hemen kuzeyindedir. Navdirhan grubunun 
yakla k 1.5 km kadar bat s nda olup rotan n devam d r. Güney duvar: 5.10 
m uzunlu undad r.

Ceviz A ac  Dirhe 1 (M50d4.6): Ceviz A ac  Köyü’nün içindedir. Ku-
zey-güney: 10.40 x 13.60 m, do u-bat : 11.50 x 12.80 m ölçülerinde dörtgen 
planl d r. 

Ceviz A ac  Dirhe 2 (M50d4.7): M50d4.6 kodlu dirhenin 400 m kuzeydo-
usundad r. Topografyaya uygun olarak e imli in a edilmi . Kuzey duvar: 

11.90 m ve bat  duvar 14 m ölçülerindedir. Duvar kal nl  yer yer 2.70 m’ yi 
bulmaktad r. 

BEYTÜ EBAP MERKEZ VE MA ARA
Beytü ebap Merkez’de Singever Çay  Vadisi’nde üç dirhe ile güneydo u-

sundaki Ma ara Köyü’nde bir dirhe tespit edilmi tir.
Beytü ebap Dirhe 1 (M50d3.8): lçe merkezinin 400 m güneydo usunda, 

Singever Suyu’nun 200 m kadar kuzeyindedir. Kuzey-güney: 9.80 x 9.10, do-
u-bat : 10.30 x 10.40 m ölçülerindedir. Do uda ana kaya üzerine oturtulmu -

tur. Duvar kal nl  1.60 m’ dir. Duvarlar içten yuvarlat lm t r. Topografyaya 
uygun olarak güneye do ru e imli yap lm t r (Resim 4).

Beytü ebap Dirhe 2 (M50d3.9): M50d3.8 kodlu dirhenin 450 m bat s nda-
d r. Modern yerle menin içinde kald  için büyük ölçüde tahrip edilmi tir, 
yaln zca bat  duvar korunagelmi tir ve 10.80 m uzunlu undad r (Resim: 4). 

Beytü ebap Dirhe 3 (M50d3.10): M50d3.9 kodlu dirhenin 300 m güneyba-
t s ndad r. Temel ta lar  korunmu tur, güneyinde da lm  halde bir ba ka 
dirhe izi vard r.
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Ma ara Dirhe 1 (M50d3.11): Beytü ebap lçe Merkezi’nin yakla k 1.7 km 
güneydo usunda, Ma ara Köyü’nün 300 m kuzeydo usunda, Kato Da ’n n 
bat  eteklerinde yer al r. M50d3.10 kodlu dirhenin 1.5 km güneydo usun-
dad r. Kuzey-güney:10.50 x 10.10 m, do u-bat : 8.70 x 9.20 m ölçülerindedir 
(Resim: 4). 

A A I DERE: Beytü ebap lçe Merkezi’nin 8.5 km güneyinde, A a  
Dere Köyü’nün 1 km güneyinde, Fara in Deresi’nin bat s nda dirheler tespit 
edilmi tir. 

A a  Dere Dirhe 1 (M50d4.8): A a  Dere Köyü’nün 1 km güneybat s n-
dad r. Kuzey-güney: 7.40 x 14 m, do u-bat : 9.20 x 14 m ölçülerindedir. Yap  
güneydo uya do ru geni letilerek topografyaya uygun biçimde e imli in a 
edilmi tir. Duvar kal nl  kuzeydo uda 1.75 m’ dir (Resim: 5). 

A a  Dere Dirhe 2 (M50d4.9): M50d4.9 kodlu dirhenin 100 m kadar kuzey-
do usundad r. Kuzey duvar: 10.10 m, güney duvar: 11 m ve bat  duvar 5.75 
m ölçülerindedir (Resim: 5). 

A a  Dere Dirhe 3 (M50d4.10): M50d4.9 kodlu dirhenin 100 m kadar do-
usundad r. Kuzey-güney:11.20 x 11.50 m, do u-bat : 7 6.20 m ölçülerindedir 

(Resim: 5). 
A a  Dere Dirhe 4 (M50d4.11): M50d4.10 kodlu dirhenin 50 m güneydo u-

sundad r. Terk edilmi  yak n dönem evi dirhenin üzerine kurulmu tur.

BA ARAN VE HARGURYA: Küçük Habur’un kuzeyinde Ayval k Ba aran 
Köyü’nde üç dirhe ve bir mezar, nehrin güneyindeki yüksek bir düzlükte 
bulunan Harguriya Mevkii’nde ise on bir dirhe, üç mezar ve bir de ta  i li i 
bulunmu tur. 

Ba aran Dirhe 1 (N50a2.1): Ba aran Köyü’nün 400 m güneydo usunda, 
Küçük Habur Suyu’nun 200 m kuzeyindeki sarp yamaçtad r. Kuzey-güney 
11.40 x 13.10 m, do u-bat : 7.80 x 7.90 m ölçülerindedir. Topografyaya uygun 
olarak e imli yap lm t r (Resim: 6). 

Ba aran Dirhe 2 (N50a2.2): N50a2.2 kodlu dirhenin 300 m kadar kuzeybat -
s ndad r. Kuzey-güney: 8.10 x 13.10 m, do u duvar: 8 m, bat  duvar n ise 5.80 
m’lik k sm  korunmu tur (Resim 6). 

Ba aran Dirhe 3 (N50a2.3): N50a2.2 kodlu dirhenin 100 m kadar kuzeyba-
t s ndad r. Dirhenin temel ta lar ndan baz lar , günümüz evinin yap m nda 
kullan lm t r. 
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Ba aran Mezar (N50a2.4): N50a2.3 kodlu dirhenin 100 m kadar güneydo-
usunda, yamaçta yer al r. Üzeri sal ta  ile kapat lm  oda mezard r. Giri i 

güneybat dad r (Resim: 6). 
Harguriya Dirhe 1 (N50a2.5): Beytü ebap lçe Merkezi’nin 12 km güne-

yinde, Ba aran Köyü’nün 1.6 km güneydo usunda, Küçük Habur Suyu’nun 
500 m güneyinde nehir vadisinin güney yamac ndaki yüksek düzlü e in a 
edilmi tir. Çevresinde 10 tane dirhe vard r. Boyutlar  ve yeri itibariyle mer-
kezi konumundad r. Kuzey-güney: 15.60 x 16.30 m, do u-bat : 12.90 x 13.50 
m ölçülerinde dikdörtgene yak n planl d r. Yap  büyük ölçüde ayaktad r. ki 
katl d r. Kuzeyde 1.16 x 2.15 m ölçülerinde penceresi vard r (Resim: 7). 

Harguriya Dirhe 2 (N50a2.6): N50a2.5 kodlu dirhenin 200 m do usundad r. 
Kuzey duvar 6.60 m ve bat  duvar 10 m ölçülerindedir (Resim: 8). 

Harguriya Dirhe 3 (N50a2.7): N50a2.6 kodlu dirhenin 150 m kadar do u-
sundad r. Kuzeybat -güneydo u: 11.30 x 10.90 m Güneybat -kuzeydo u: 7.70 
x 10.30 m ölçülerinde dikdörtgene yak n planl d r. Dirhede sal ta lar  ile ikin-
ci kat ayr lm t r. 1. kat n ölçülebilinen yüksekli i 1.25 m’dir (Resim: 8). 

Harguriya Dirhe 4 (N50a2.8): N50a2.5 kodlu dirhenin 250 m kadar güne-
yindedir. Kuzeydo u-güneybat : 10.60 x 10.20 m, güneydo u-kuzeybat : 5.50 
x 7.70 m ölçülerindedir. Duvar kal nl  kuzeydo uda 2.30 m’yi bulur. To-
pografyaya uygun olarak kuzeye do ru e imli yap lm t r (Resim: 8). 

Harguriya Dirhe 5 (N50a2.9): N50a2.5 kodlu dirhenin 200 m kadar kuzey-
bat s ndad r. Kuzey-güney: 7.50 x 5 m, do u-bat : 9.40 x 9.90 m ölçülerinde-
dir. Duvar kal nl  güneyde 1.80 m’dir. Topografyaya uygun olarak kuzeye 
do ru e imli yap lm t r (Resim: 8).

Harguriya Dirhe 6 (N50a2.10): N50a2.9 kodlu dirhenin 20 m kadar güney-
bat s ndad r. Kuzeybat -güneydo u: 7.50 x 8.30 m, güneybat -kuzeydo u: 
7.40 x 7.80 m ölçülerindedir.

Harguriya Dirhe 7 (N50a2.11): N50a2.10 kodlu dirhenin 70-80 m kadar ku-
zeyindedir. Neredeyse tamamen y k lm  olup bloklar çok geni  bir alana ya-
y lm t r (Resim: 8). 

Harguriya Dirhe 8 (N50a2.12): N50a2.11 kodlu dirhenin 50 m kadar bat s n-
dad r. Kuzey-güney: 11.50 x 12.30 m, do u-bat : 13.50 x 14 m ölçülerindedir. 
En büyük boyutlu örneklerdendir. Bat  yönde duvar kal nl  2.20 m’dir (Re-
sim: 8). 

Harguriya Dirhe 9 (N50a2.13): N50a2.12 kodlu dirhenin 150 m kadar gü-
neybat s ndad r. Neredeyse tamamen y k lm t r. 
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Harguriya Dirhe 10 (N50a2.14): N50a2.13 kodlu dirhenin 100 m kadar gü-
neydo usundad r. Kuzeydo u-güneybat : 12.20 x 10.20 m, güneydo u-ku-
zeybat : 8.90 x 10.70 m ölçülerindedir (Resim: 8). 

Harguriya Dirhe 11 (N50a2.15): N50a2.5 kodlu dirhenin 1 km kadar bat s n-
da, yüksek bir yamaçtad r. Kuzey-güney: 18.20 x 18 m, do u-bat : 9.30 x 11 
m ölçülerindedir. Dirheyi kuzey-güney yönde ikiye ay ran kal nl  3.20 m’yi 
bulan bir iç duvar vard r. Topografyaya uygun olarak kuzeye do ru e imli 
yap lm  (Resim: 8).

Harguriya Mezar 1 (N50a2.16): Küçük Habur’un menderes yaparak olu -
turdu u yar madan n do u k y s nda, nehrin 100 m kadar bat s ndad r. 
N50a2.5 kodlu dirhenin 650 m kadar kuzeybat s ndad r. Giri i güneybat dan-
d r. Üzeri muhtemelen sal ta  ile kapat lm  oda mezar, yol açma çal malar  
s ras nda tamamen yok edilmi tir.

Harguriya Mezar 2 (N50a2.17): N50a2.6 kodlu dirhenin 200 m do usunda-
d r. Giri i kuzeydendir. Üzeri sal ta  ile kapat lm  oda mezard r. Bindirme 
tekni i ile üste do ru daralacak biçimde yap lm t r (Resim: 9). 

Harguriya Mezar 3 (N50a2.18): N50a2.15 kodlu dirhenin 100 m bat s nda, 
yüksek bir yamaçtad r. Giri i güneybat dand r. Üzeri sal ta  ile kapat lm  
oda mezard r. 

Harguriya Ta  li i (N50a2.19): Nav Çavka Da ’n n kuzey eteklerinde, 
N50a2.5 kodlu dirhenin 250 m kadar güneyindedir. Yakla k 50-60 m çap n-
da bir alanda iri ta  bloklar üzerinde kesme izleri tespit edilmi tir. Hargu-
riya dirhelerinin ta lar n n buradan ta nm  olmas  yüksek bir ihtimaldir 
(Resim: 9).

DE ERLEND RME
Beytü ebap yüzey ara t rmas nda yo un olarak tespit edilen dirheler, iri 

ta lardan yap lm t r, kullan lan bloklar n ço u i lenmemi  ya da hafifçe dü-
zeltilmi tir. ri bloklar n aras  daha küçük boyutlu ta larla doldurularak du-
var örgüsü olu turulmu tur. Dirhelerin temel k s mlar nda büyük ta lar, üste 
do ru ise daha küçük boyutlu bloklar kullan lm t r. Duvar kal nl klar  1.60 m 
ile 2.70 m aras nda de i mektedir. Baz  örneklerde duvarlar içten yuvarlat l-
m t r. Dirheler; kare, kareye yak n dikdörtgen ya da dörtgen planl d r. Beytü -
ebap Bölgesi’nde boyutlar  büyüdü ü için topografyaya uydurularak e imli 

yap lm lard r. 2017 y l  çal malar nda Gabar Da  eteklerindeki Ormaniçi Va-
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disi’nde bulunan dirhe3 ile Beytü ebap Hargurya N50a2.5 ve N50a2.7 kodlu 
yap lardan anla ld  kadar yla en az iki katl  in a edilmi lerdir. 

Duvar yükseklikleri korunmu  iki örnek (Ormaniçi N47b2.2, Hargurya 
N50a2.5) yukar  do ru daralacak biçimde in a edilmi tir. N47b2.2 kodlu dir-
henin tamam na yak n  ayaktad r, dirhede bir kap  bo lu u bulunmazken 
kuzeyde 95 x 65 cm boyutlar nda bir penceresi vard r. Güçlü Vadisi N47b2.7 
kodlu dirhenin duvarlar  büyük ölçüde y k lm t r ancak güneybat  duvarda 
170 x 72 cm ölçülerinde bir pencere vard r4. Hargurya N50a2.5 kodlu dirhede 
ise do u duvar  tahrip edilmi tir, kuzey duvarda 116 x 215 cm ölçülerinde bir 
pencere bo lu u vard r. N47b2.7 ve N50a2.5 kodlu dirhelerde kap  bo lu u-
nun y k lm  yönlerde olma ihtimali göz önünde bulundurulmaktad r ancak 
Ormaniçi N47b2.2 kodlu dirhe bize bu konuda kesin veri sa lar. Bu dirhe-
deki pencerenin boyutlar  her bireyin kolayl kla geçebilece i kadar büyük 
de ildir. Kap  büyük olas l kla güvenlik sebebiyle in a edilmemi , hafif ve 
ta nabilir bir çat  örtüsü tercih edilmi  ve giri  ç k lar da merdiven arac l  
ile çat dan yap lm t r. 

Dirhelerin boyutlar  birbirinden oldukça farkl d r. Çal ma alan m z n ba-
t s nda, Gabar Da  eteklerinde yer alan dirheler daha küçük boyutludur. Bo-
yutlar  24 m² ile 90 m² aras nda de i ir. Do uda, Beytü ebap’ta ise dirheler 
daha büyük boyutlu in a edilmi tir. Ölçüleri 52 m² ile 215 m² aras nda de i-
ir. Bunlar n yaln zca bir kat n ölçüleri oldu u göz önünde bulunduruldu-
unda Beytü ebap örneklerinin haberle me ve askeri i levlerine ek olarak 

ya amsal fonksiyona da sahip oldu unu söyleyebiliriz. Büyük boyutlar n n 
yan  s ra iki dirhede iç mekân n bir duvar ile bölünmesi (Navdirhan M50d4.3, 
Hargurya N50a2.15) bu fikri destekler niteliktedir. Ayr ca iki dirhenin biti ik 
ya da çok yak n in a edildi i örnekler de vard r (Mezra Yolu M50d2.3, Sinekli 
Meydan M50d3.5). 

Küçük Habur Nehri’nin güney k y s ndaki düzlü e in a edilmi  Harguri-
ya dirheleri, bütünüyle yerle im birimi/mahalle görünümündedir. Düzlü ün 
ortas nda N50a2.5 kodlu dirhe an tsal boyutludur. Topografyaya uyumlu 
olarak hafifçe e imli in a edilmi tir ve etraf nda 10 dirhe, 3 mezar ve olas l k-

3 Co kun, N. “Gabar Da  Dirheleri”, Arkeoloji ve Sanat, 159, 2018: 35; Co kun, N., Ayman, ., Yum-
ruk, ., A kar, . T., “2017 Y l  rnak li, Merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytü ebap lçeleri 
Yüzey Ara t rmas ”, Ara t rma Sonuçlar  Toplant s , 36:3, 2019: 182.

4 Co kun, N. “Gabar Da  Dirheleri”, Arkeoloji ve Sanat, 159, 2018: 38; Co kun, N., Ayman, ., Yum-
ruk, ., A kar, . T., “2017 Y l  rnak li, Merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytü ebap lçeleri 
Yüzey Ara t rmas ”, Ara t rma Sonuçlar  Toplant s , 36:3, 2019: 183.
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la dirhelerin yap m  için ta lar n temin edildi i bir ta  oca  vard r. N50a2.5 
kodlu dirhenin konumland r l  biçimi ile boyutlar  bu bölge için hiyerar ik 
farkl l klar  da akla getirmektedir.

Dirhelerin içinden s n rl  miktarda çanak çömlek parças  bulunmu tur. 
Bununla beraber dirhelere yak n konumdaki yerle im ve mezarlardan bulu-
nan örneklerle mal ve tipolojik olarak bir bütünlük gösterirler. Beytü ebap 
yüzey ara t rmas nda bulunan çanak çömlekler, Kahve-Kiremit Mal (Çizim 
1: 1, 2, 4-8, 10), Pembe-Devetüyü Mal (Çizim 1: 3, 9) ve az say yla temsil edilen 
Krem Mallar olarak üç ayr  grupta de erlendirilmi tir. Çanak çömleklerin 
küçük bir k sm  açk l d r, ço unlu un yüzeyi i lenmeden b rak lm t r. Ge-
nellikle orta derecede f r nlanm lard r. Ço u kaba kum ve ta ç k katk l  olup 
kimi zaman bitkisel katk  da izlenir. Do u Anadolu Bölgesi’nde Erken Demir 
Ça ’ n ba lang c ndan itibaren karakteristik bir özellik olarak ortaya ç kan 
yiv bezeme Beytü ebap örneklerinde gerek a z kenar  gerekse gövdede 
vard r (Çizim 1: 8). Yine kaz ma (Çizim 1: 3) ve yumru bezemeler (Çizim 1: 
2) ile deliksiz tutamaklar da (Çizim 1: 1) bu dönem çanak çömleklerinin be-
lirgin niteliklerindendir. Beytü ebap yüzey ara t rmas nda bulunan çanak 
çömleklerin en yak n benzerleri Hakkâri M2 mezar na aittir.5 

Orta Demir Ça ’da Da l k rnak bölgesi; Yak ndo u’nun iki büyük siyasi 
gücü olan Assur mparatorlu u ile Urartu Devleti aras nda tampon bölge 
karakterindedir. Assur yaz l  kaynaklar , iki devletin do rudan s n r n  ve 
temas n  engelleyen bu da l k bölgede, yerleri henüz kesin olarak lokalize 
edilememi  birtak m devletlerden bahseder. Assur krallar n n kuzeydeki bu 
da l k alana ilgisi, I. Tiglath-pileser döneminden itibaren ba lasa da6 kral 
Sennacherib’in 5. sefer kay tlar  bölgenin tarihi co rafyas  aç s ndan en be-
lirgin verileri sa lamaktad r7. Yaz l  kay tlar n yan  s ra Assur kabartmalar  
da bu da l k bölgenin yerle im sistemi hakk nda bilgi vermektedir. Sennac-
herib’in 5. seferinde anlat lan, Ukku kral  Manie’nin kralî kenti ile krala ba l  
33 kentin ele geçirili i, Ninive Güneybat  Saray  kabartmalar nda betimlen-

5 Sevin, V., Hakkâri Ta lar  II, Gizemin Pe inde. Ankara, 2015: 53-79, 96-102; Ayaz, G., “Do u Anadolu 
Bölgesi Erken Demir Ça  Çanak Çömlek Kültür Bölgeleri: Geli imleri, S n rlar , Çanak Çömlek Gruplar  
ve li kileri Çerçevesinde De erlendirilmesi”, Van Yüzüncü Y l Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Bas lmam  Doktora Tezi, Van, 2017: 137-140.

6 Grayson, A. K., Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC I (1114-859 BC).The Royal Inscriptions 
of Mesopotamia: Assyrian Periods Vol. 2, Toronto, 1991: A.0.87.1, i 62-88; i 89-ii 35; ii 36-57; iii 7-31.

7 Grayson, A. K. and Novotny, J., The Royal Inscriptions of Sennacherib,King of Assyria (704–681 BC). 
Part 1. The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period. Vol: 3/1, Winona Lake- Indiana, 2012: 10, 15; 
no. 16 v23-28; v29-32; v33-40.



..............................................................................................................  121

mi tir8. Bu kabartmadaki anlat mda yüksek da l k arazide, Kral Manie’nin 
saray  olmas  gereken büyük ve merkezi bir yap  ile etraf nda kule biçimli 
mimari unsurlar vard r. 

Gerçekle tirdi imiz yüzey ara t rmalar n n ilk sonuçlar na göre, özellikle 
çal ma alan m z n do usunda, Demir Ça  siyasi örgütlenmesi ile dirhe tipi 
yap lar aras nda s k  ba lar oldu u dü ünülmektedir. Dirheler, birbirlerini ta-
kip edecek biçimde konumland r lm t r ve nehir vadilerini görecek ekilde 
yüksek s rtlara yerle tirilmi tir. Belli rotalar  takip eden bir silsilenin parçalar  
görünümündedirler. Bu özellikleri ile dirhelerin öncelikli i levlerinden birinin 
haberle me oldu u anla lmaktad r. Tüme yak n bir örnekte kap n n olmama-
s , giri  ç k lar için çat n n kullan lm  oldu unu gösterir. Bu özellikleri ile 
temel anlamda, savunma i levleri ön planda olan askeri yap lar olarak tasar-
land klar  dü ünülür. Bununla beraber Beytü ebap Hargurya Bölgesi’nde 11 
dirhe, bir tanesi an tsal boyutlar yla merkezde olmak üzere, bir yap  grubu/
mahalle eklinde konumland r lm t r. Bu da dirhelerin en az ndan bir k sm -
n n ya amsal fonksiyona sahip oldu unu dü ündürmektedir. Bu durum mer-
kezdeki yap n n i levsel olarak daha farkl  bir amaca hizmet eden kamusal bir 
bina olabilece i ihtimalini de akla getirmektedir. Dirheler aras ndaki i levsel 
ve varsa hiyerar ik farkl l klar  belirlemek için yeni çal malara ihtiyaç vard r. 

Dirhelerin kültürel ve fiziki s n rlar  u an tamamen bilinmezdir. Çok ge-
ni  bir co rafyada konumland r lm  bu büyük sisteme dair elimizde henüz 
oldukça s n rl  bilgi vard r. Geli igüzel konumland r lmam , çevresini ve 
birbirlerini görecek ekilde yerle tirilmi  dirhelerin, tamam n  olmasa da ana 
rotalar n  tespit edebilmek, bölgenin tarihi co rafyas n  ve ticari/askeri yolla-
r n  da anlayabilmemizde yard mc  olacakt r. 

Ayd nlat lmas  gereken bir di er sorun da dirhe sisteminin güçlü bir siya-
si bir organizasyon taraf ndan in a ettirilip ettirilmedi idir. Çünkü bu da l k 
bölgede olu turulmak istenen bütünsel bir savunma sisteminin varl  ilk ve-
rilerimizle anla lmaktad r. Böylesine geli kin bir sistemin merkezi ve güç-
lü bir siyasi örgütlenme taraf ndan yapt r lm  olabilece i ilk akla gelendir. 
Buna kar n, bu da l k arazide, her iki siyasi gücün kralî ve kültürel temsi-
liyetini gösteren, temel karakteristik özellikler ta yan herhangi bir materyal 
tespit edilememi tir; hâlihaz rdaki bulgular m z ne kuzeydeki Urartu Devle-

8 Barne   R., Bleibtreu, E., Turner, G., Sculptures from the Southwest of Palace of Sennacherib at Niniveh, 
Vol.2. London, 1998: Plt. 31; Je  ers, J., ‘Fifth-campaing Reliefs in Sennacherib’s “Palace Without 
Rival” at Nineveh’ Iraq LXXIII, 2011: p. 91.
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ti ile ne de güneydeki Yeni Assur mparatorlu u ile yak n benzerlik bulun-
mad , yerel unsurlar n geleneklerini devam ettirdi i yönündedir. Belki de 
yaz l  kaynaklarda ad  geçen küçük devletler fethedilmesi güç, yüksek da  
ku aklar ndaki ya am alanlar n  savunmak için dirhe sistemini birbirlerin-
den öykünerek devam ettirmi lerdir.
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KATALOG

Çizim 1

1. Q 18 cm, kahve 5 YR5/6 hamurlu, hamurunun renginde astarl , pi me nede-
niyle siyaha do ru renk de i imi var, Kaba kum-ta ç k katk l , kötü pi irilmi , 
d  hafif açk l , el yap m . M50d4.4 

2. Aç k kahve 5 YR 6/6 hamurlu, hamurunun renginde astarl , pi me nedeniyle 
koyuya do ru renk de i imi var, kaba kum-ta ç k-az bitki katk l , orta pi iril-
mi , hafif açk l , çark yap m . N50a2.17

3. Q 232 cm, pembe 2.5 YR 6/8 hamurlu, hamurunun renginde astarl , pi me ne-
deniyle a z kenar nda koyuya do ru renk de i imi var, kaba kum-az bitki 
katk l , orta pi irilmi , çark yap m . M50d2.8

4. Q14 cm, kahve 5 YR 5/4 hamurlu, hamurunun renginde astarl , pi me nede-
niyle koyuya do ru renk de i imi var, orta kum-bitki katk l , orta pi irilmi , 
çark yap m . M50d2.8

5. Q 14 cm, kiremit 2.5 YR 5/6 hamurlu, hamurunun renginde astarl , pi me ne-
deniyle koyuya do ru renk de i imi var, orta kum-bol bitki katk l , orta pi i-
rilmi , çark yap m . M50d2.8

6. Q 18 cm, kahve 5 YR5/6 hamurlu, hamurunun renginde astarl , orta kum-bitki 
katk l , orta pi irilmi , çark yap m . M50d4.2

7. Aç k kahve 7.5 YR 6/6 hamurlu, hamurunun renginde astarl , orta kum-bitki 
katk l , orta pi irilmi , çark yap m . M50d4.1

8. Q 26 cm, kiremit 10 R 5/6 hamurlu, hamurunun renginde astarl , kaba kum-ta -
ç k katk l , orta pi irilmi , çark yap m . M50d2.7

9. Q 20 cm, pembe 2.5 YR 6/8 hamurlu, hamurunun renginde astarl , pi me nede-
niyle koyuya do ru renk de i imi var, kaba kum-ta ç k-bol bitki katk l , orta 
pi irilmi , çark yap m . M50d4.4

10. Q 16 cm, kiremit 10 R5/6 hamurlu, hamurunun renginde astarl , kaba kum-bit-
ki katk l , kötü pi irilmi , çark yap m . M50d2.7
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rnak li, Merkez, Güçlükonak, Uludere, Beytü ebap lçeleri Yüzey Ara t rmas  2017-
2018 Y llar  Kod Listesi.

Kod Merkez Kod Merkez Kod Merkez

N47b2.1 Ormaniçi Vadisi 
Dirhe 1

N50a2.1 Ba aran Dirhe 1 M50d2.4 Mezra Dirhe 1

N47b2.2 Ormaniçi Vadisi 
Dirhe 2

N50a2.2 Ba aran Dirhe 2 M50d2.5 Mezra Dirhe 2

N47b2.3 Ormaniçi Vadisi 
Dirhe 3

N50a2.3 Ba aran Dirhe 3 M50d2.6 Mezra Dirhe 3

N47b2.4 Ormaniçi Vadisi 
Dirhe 4

N50a2.4 Ba aran Mezar 1 M50d2.7 Girke Aco

N47b2.5 Ormaniçi Vadisi 
Kale Go th

N50a2.5 Hargurya Dirhe 1 M50d2.8 Ava orki

N47b2.6 Güçlükonak 
Dirhe 1

N50a2.6 Hargurya Dirhe 2 M50d3.1 Navdirhan Dirhe 1

N47b2.7 Güçlükonak 
Dirhe 2

N50a2.7 Hargurya Dirhe 3 M50d3.2 Ç l ca Yolu Dirhe

N47b2.8 Güçlükonak 
Dirhe 3

N50a2.8 Hargurya Dirhe 4 M50d3.3 Ç l ca Dirhe 1

N47b2.9 Güçlükonak 
Dirhe 4

N50a2.9 Hargurya Dirhe 5 M50d3.4 Sergivande Dirhe

N47b2.10 Güçlükonak 
Kale Kurik

N50a2.10 Hargurya Dirhe 6 M50d3.5 Sinekli Meydan 
Yolu Dirhe 1-2

N48a1.4 Avina Deresi 
Dirhe 1

N50a2.11 Hargurya Dirhe 7 M50d3.6 Sinekli Meydan 
Yolu Dirhe 3

N48.a1.5 Avina Deresi 
Dirhe 2

N50a2.12 Hargurya Dirhe 8 M50d3.7 Sinekli Meydan 
Yolu Ta  li i

M50d4.7 Ceviz A ac  
Dirhe 2

N50a2.13 Hargurya Dirhe 9 M50d3.8 Beytü ebap 
Merkez Dirhe 1

M50d4.8 A a  Dere 
Dirhe 1

N50a2.14 Hargurya Dirhe 10 M50d3.9 Beytü ebap 
Merkez Dirhe 2

M50d4.9 A a  Dere 
Dirhe 2

N50a2.15 Hargurya Dirhe 11 M50d3.10 Beytü ebap 
Merkez Dirhe 3

M50d4.10 A a  Dere 
Dirhe 3

N50a2.16 Hargurya Mezar 1 M50d3.11 Ma ara Dirhe 1

M50d4.11 A a  Dere 
Dirhe 4

N50a2.17 Hargurya Mezar 2 M50d4.1 Navdirhan Dirhe 2

M50d2.2 Ta k ran Dirhe N50a2.18 Hargurya Mezar 3 M50d4.2 Navdirhan Dirhe 3

M50d2.3 Mezra Yolu 
Dirheler

N50a2.19 Hargurya Ta  li i M50d4.3 Navdirhan Dirhe 4

M50d4.6 Ceviz A ac  
Dirhe 1

M50d2.1 Ç l ca Dirhe 2 M50d4.4 simsiz Tepe

M50d4.5 Ceviz A ac  
Yolu Dirhe
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Harita 1: rnak li Merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytü ebap lçeleri Yüzey Ara -
t rmas  çal ma alan .

Harita 2: 2018 Y l  Beytü ebap ( rnak) yüzey ara t rmas nda tespit edilen merkezler.
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Resim 1: Mezra Yolu dirheler, Mezra dirhe 3, Grike Aco Yerle imi , Mezra dirhe 2, Ç l ca dirhe 1, 
2, Ç l ca Yolu dirhe.
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Resim 2: Sinekli Meydan dirheler ve ta  oca .
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Resim 3: Navdirhan dirheler ve simsiz Tepe yerle imi.
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Resim 4: Beytü ebap dirhe 1, 2, Ma ara dirhe.
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Resim 5: A a  Dere dirhe 1, 2, 3.
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Resim 6: Ba aran dirhe 1, 2, Mezar 1.
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Resim 7: Hargurya dirhe 1.
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Resim 8: Hargurya dirhe 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11.
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Resim 9: Hargurya mezar 2 ve ta  oca .
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Çizim 1: 2018 Y l  Beytü ebap ( rnak) yüzey ara t rmas nda bulunan çanak çömlek örnekleri.


